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Ata Reunião Ordinária 07 de junho de 2010.......Ata 26 
 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 07 de junho de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Felipe Sálvia para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Convido o 
senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Secretário 
Vereador Élbio Esteve: expediente 07 de junho de 2010. Of. 018/10 do Yacamim, 
em resposta a OD 1.148/10. Convite da rádio Gazeta, para participar do “Gaucha 
Debates do Rio Grande”, a realizar-se no dia 08 de junho. Of. do coordenador de 
pesquisa e pós – graduação da Ulbra, Gilmar Maroso, solicitando a posse provisória 
das “cartas e documentos” referentes e emancipação do município de Carazinho. 
Of. 03/10 do sindicato rural, solicitando o uso da tribuna livre para o dia 07 de junho. 
Of. 010/10 da prefeitura municipal de chapada, convidando para participar dos 
eventos alusivos ao 51º aniversário do município. Of. do conselho regional de 
contabilidade solicitando o plenário para o dia 08 de junho. Of. do Sr. João 
Francisco da Silva Andrade presidente da Associação de bairro São Pedro, 
solicitando o uso da tribuna livre para o dia 07 de junho. Emenda modificativa da 
comissão de justiça e finanças ao projeto de lei nº 037/10. Of. 128/10 do executivo 
municipal, em resposta a OP 102/2010. Of. 0129/10 do executivo municipal, 
encaminhando projeto de lei nº 077/10, o qual altera a organização administrativa 
básica do município. Of. 128/10 do executivo municipal encaminhando projeto de lei 
nº 078/10, o qual autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2010. Of. 
130/10 do executivo municipal, encaminhando projeto de lei nº 078/10, o qual 
autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2010. Of. 130/10 do 
executivo municipal encaminhando projeto de lei nº 078/10, o qual autoriza abertura 
de crédito suplementar no orçamento da FUNDESCAR. Projeto de lei de autoria do 
Vereador Eugênio Grandó, o qual inclui o parágrafo 1º no art. 37 da lei orgânica do 
município de Carazinho, permitindo a subscrição eletrônica de projetos de iniciativa 
popular por meio da internet. Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora 
para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo senhor secretário; 
Secretário Vereador Elbio Esteve; indicações: 1099/674/10, Solicitando que seja 
enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que 
realize obras de recuperação do calçamento da Rua 21 de Abril. Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 1100/675/10, Solicitando que seja enviado oficio ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente que realize operação tapa 
buracos na Rua Siqueira Campos. Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1101/676/10, 
Solicitando que seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao 
setor competente que realize operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha 
nas proximidades  do  Supermercado Economia da Borguetti.  Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 102/677/10, Solicitando que seja enviado oficio ao Executivo 
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Municipal para que determine ao setor competente que efetue a retirada de entulhos 
verde da Rua Marechal Floriano, bairro Centro. Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
103/678/10, Solicitando que seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente que efetue melhorias no calçamento da Rua Tijuca, 
Bairro Vila Rica. VE – PSDB; 104/679/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que o setor competente providencie a retirada dos entulhos verdes 
depositados na Avenida Marechal Floriano, no Centro da Cidade, ao lado do 
número 236, visto que os mesmos encontram-se sob o passeio público impedindo a 
passagem dos pedestres e parte no asfalto. Vereador Paulino de Moura – PTB; 
105/680/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando com a maior brevidade 
possível para que a Secretaria Municipal de Obras, providencie o patrolamento e 
cascalhamento da Rua Ipanema, no bairro Operária, nas proximidades do número 
285, uma vez que a mesma apresenta diversos buracos e com a chuva existe o 
acumulo de poças d’ água, o que vem causando transtorno aos moradores que nos 
procuraram para solicitarem melhorias, eis que ou passa o pedestre e o veiculo 
aguarda ou vice versa, sendo que em diversas ocasiões motoristas desatentos 
respingaram água barrenta em crianças a caminho da escola. Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 106/681/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o 
setor encarregado para tal providencie a recolocação da lixeira localizada na 
Avenida Flores Da Cunha, em frente ao número 1011, no centro da cidade, eis que 
os sacos plásticos atrapalham a passagem dos pedestres por estarem soltos sobre 
o passeio público. Vereador Paulino de Moura – PTB; 1107/682/10, Reitera ao 
Executivo que determine ao setor competente para que faça o recolhimento de 
galhos  na  Rua  João Pessoa  próximo ao numero, 257. Vereador  Rudinei 
Brombilla – PP; 1108/683/10, Reitera ao Executivo que determine ao setor 
competente para que faça a pavimentação da Rua Xavante, entre as Ruas 
Fernando Ferrari e a Salgado Filho, no Bairro Conceição. Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 109/684/10, Solicita ao Executivo que determine ao setor 
competente para que restaure o calçamento, e conserte boca de lobo, Rua Henri 
Giessembier no Bairro Medianeira. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1110/685/10, 
Solicita ao Executivo que determine ao setor competente para que restaure o 
calçamento, e conserte boca de lobo, Rua Henri Giessembier no Bairro Medianeira. 
Vereador Rudinei Brombilla – PP: 1111/686/10, Solicitando ao Executivo que 
determine a Secretaria de Obras que faça o patrolamento com ensaibreamento e 
compactação da Rua Raimundo M. de Quadros, Bairro Vila Rica, permitindo 
condições normais de trafegabilidade, pois a mesma está obstruída há quase um 
ano. Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1112/687/10, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua Carlos A. Penz, 
em frente às residências de nº60 e nº150. Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1113/688/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja refeito a pintura 
do quebra molas situado na Rua Aimoré. Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1114/689/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação 
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Tapa Buracos em toda a Rua Itapema. Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1115/690/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação 
Tapa Buracos em toda a Rua Osílio Zolet. Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1116/691/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o 
patrolamento e o cascalhamento em toda a Rua Coroados. Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1117/692/10, Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor 
competente, que efetue serviços melhorias nos bairros Winckler e Lilia, realizando 
operação tapa buraco, limpeza e capina dos canteiros e do meio fio, pintura e 
demais serviços. Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP, Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador Felipe Sálvia – PDT, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB e Vereador Leandro Adams – PT; 1118/693/10, Solicitando 
ao setor competente que seja efetuado melhorias na Rua Ernesto Marchiori, 
esquina com a Rua Antonio Severo de Almeida, no bairro Ouro-Preto. Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 1119/694/10, Solicitando ao setor competente que realize 
serviços de instalação de placas indicativas e faixa de segurança nas quadras que 
circundam o Colégio Doutor Piero Sassi, no bairro conceição. Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 1120/695/10, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, melhorias no final da Rua Ibaré com Cuiabá,  Bairro Floresta, em frente 
ao número 336 (há uma valeta no final do calçamento, entre o calçamento e o 
asfalto). Solicitação dos moradores. Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1121/696/10, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
melhorias de ensaibreamentos, compactação e tubulação das Ruas Ceará e  
Amazonas, Bairro Oriental.  Solicitação dos motoristas e moradores. Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 1122/697/10, Reiterando solicitação ao Executivo Municipal, 
que determine ao setor competente com Urgência, trabalhos de melhoria, 
cascalhamento do final da Rua Anita Garibaldi, localizada no Bairro Braganholo. 
Solicitação dos moradores. Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1123/698/10, 
Solicitando ao Executivo Municipal, adequação dos serviços de atendimento ao 
público portador de necessidades especiais na área física da Prefeitura municipal. 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1124/699/10, Encaminhamos solicitação ao 
Executivo para que sejam tomadas providências no sentido de que os bairros do 
município também recebam o tratamento que esta sendo dado ao centro da cidade 
com relação a obras de recuperação, melhorias, limpeza e manutenção de ruas de 
um modo geral. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1125/700/10, Solicita ao Executivo 
Municipal que estude a possibilidade de disponibilizar um albergue para pessoas  
idosas carentes e moradores de rua, ou então que seja feito um convênio com uma 
casa geriátrica para que essas possam ser atendidas. Vereador Leandro Adams – 
PT; 1126/700/10, Solicita para o Executivo Municipal que determine ao setor 
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competente que  remova a terra  que se encontra na Rua Carijós entre as ruas 
Minuanos  e  Fernando Ferrari. Solicitação dos moradores. Vereador Leandro 
Adams – PT; 1127/702/10, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, realizar trabalhos de melhorias, ensaibreamento e compactação no 
final da Rua Avenida Pátria entrada para o areial. Solicitação dos moradores. 
Vereador Leandro Adams – PT; 1128/703/10, solicitando ao Executivo Municipal 
que determine ao setor competente que seja rebaixada a calçada na esquina da 
Rua Alexandre da Motta com a Avenida Flores da Cunha, próximo ao Banrisul, 
visando acessibilidade aos cadeirantes. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
requerimentos: 1129/174/10, O Vereador abaixo assinado requer na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja enviado oficio com os mais 
sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Aristides de Abreu, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 04 de Junho, demonstrando nossa solidariedade neste 
momento de profunda dor pela perda irreparável. Desejamos a Família, muita força 
e fé para superar este momento que sabemos é de profunda dor, mas Deus que 
tudo pode estará fortalecendo-os e consolando-os. Cremos na palavra de Deus 
escrita em João Cap.11, vers. 25 e 26 “Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; 
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em 
mim nunca morrerá”. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1130/175/10, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário e deferido 
pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar em nome do Poder Legislativo De Carazinho, pelo falecimento do 
Senhor João Osório De Almeida Filho.  Neste momento de tristeza para os 
familiares e os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que 
necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar nossa esperança de um 
dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar 
muito especial em nossas lembranças. A todos os familiares do inesquecível João 
Osório De Almeida Filho os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1131/176/10, O Vereador abaixo subscrito requer, 
na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício ao Comandante da Brigada Militar e ao Chefe da 
Policia Civil de nossa cidade, solicitando que sejam providenciadas medidas no 
sentido de coibir a freqüente onda de assaltos que estão ocorrendo 
compulsivamente em nossa cidade. Acreditamos que seja necessário um 
patrulhamento constante em algumas áreas da cidade e com maior freqüência em 
outras, seja ele com viaturas ou não, pois tem nos assustado e preocupado a 
freqüência com que estabelecimentos comerciais e residências do centro e dos 
bairros têm sido assaltadas nos últimos tempos, há dias em que há uma seqüência 
grande deste tipo de delito, são quatro ou cinco ocorrências que tomamos 
conhecimento através da imprensa, sem contar aquelas em que o cidadão não 
presta queixa. Não temos informação se são feitos pelos mesmos autores ou se não 
há ligação entre as ocorrências, mas o fato é que isto tem deixado a população 
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bastante amedrontada. Temos plena consciência do esforço da Brigada Militar em 
manter a ordem e a segurança, é com certeza uma tarefa que requer muita atenção, 
dedicação e empenho, e por isso queremos nos por a disposição para juntos 
buscarmos soluções que limitem a ação destes marginais, garantindo o sossego e a 
segurança a nossa população, já que este é um dever fundamental do estado. 
Sabemos que um dos principais fatores que tem colaborado para o aumento no 
número de ocorrências de furtos e assaltos é a crescente elevação no número de 
usuários de drogas, principalmente o crack, pois o dependente é capaz de qualquer 
coisa para conseguir dinheiro para garantir o vício, e esta condição nos faz reféns, 
mas não podemos permitir que o caos tome conta, apesar do constante crescimento 
social e econômico de nosso município, somos uma cidade do interior em que as 
pessoas ainda têm o habito de confiar nos outros, de deixar as portas abertas, de 
conversar, atender e ajudar estranhos, por isso a missão de garantir a segurança 
torna-se redobrada. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1132/177/10, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho 
ao DAER, solicitando urgência na recuperação da RS 142, que liga Carazinho a 
Não-Me-Toque, pois são constantes as reclamações que temos recebido com 
relação às péssimas condições desta rodovia que diariamente causa transtornos 
aos seus usuários. Nossa preocupação e o pedido de urgência se justificam pelo 
fato de que são inúmeros os moradores de nosso município que trabalham em 
empresas localizadas em Não-Me-Toque e vice versa e que muitas vezes acabam 
se atrasando para o trabalho em virtude de terem problemas com pneus furados 
que chegam a ter perda total muitas vezes, algumas pessoas nos relataram que até 
rodas são danificadas, os prejuízos são incalculáveis, sem falar nos acidentes com 
vitimas, nas advertências recebidas no emprego por atraso ou falta que com o 
acumulo se traduzem em demissões. Na rodovia não há sequer um lugar adequado 
para parar (acostamento) e fazer a troca do pneu ou aguardar o socorro quando o 
problema é mais grave. Nos preocupamos em fazer este pedido pela gravidade da 
situação, por entender que é realmente necessária a urgente recuperação do 
trecho, afinal são vidas humanas a serem preservadas, são famílias que dependem 
do sustento de quem conseguem um emprego e precisa fazer diariamente este 
percurso pela manhã e a noite. Esperamos então que, vossas senhorias sejam 
sensíveis a este apelo, que não é apenas meu, como homem público, mas de toda 
a região que reconhece o perigo constante ao trafegar pela RS 142. Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 1133/178/10, o vereador abaixo assinado requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o plenário e com a aprovação dos senhores edis, 
seja enviado oficio ao delegado da policia civil de Carazinho, para que informe a 
atual fase da investigação do roubo realizado na prefeitura de Carazinho, tendo em 
vista o grande prejuízo causado ao erário público, bem como seja esclarecido se 
houve a recuperação parcial dos valores roubados. Justificativa: justifico este 
pedido, em função de informar aos edis como anda a investigação, bem como se 
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tem alguma esperança de reaver os valores roubados na prefeitura municipal de 
Carazinho, tendo em vista que é dinheiro do povo de Carazinho. Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; 1134/179/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos Líderes de Bancadas no 
Senado Federal, solicitando que seja dada atenção especial ao processo que irá 
instituir o novo Código de Processo Civil Brasileiro, que traz medidas importantes 
que vão agilizar a atuação da Justiça. O novo Código de Processo Civil foi 
elaborado ao longo de meses por uma comissão de juristas, juízes e 
desembargadores, pessoas altamente competentes, responsáveis e preocupadas 
também em acabar com a morosidade, algo que faz com que as pessoas muitas 
vezes desacreditem na justiça. Esperamos que com este novo código a Justiça não 
tarde mais tanto a acontecer, pois há inúmeros casos de pessoas que morreram 
aguardando pela resolução de um processo. Precisamos mudar este conceito de 
que “a Justiça tarda, mas não falha” ela não pode falhar de maneira alguma, mas 
para isso não precisa ser tão tardia a ponto de uma decisão ter de ser repassada 
aos sucessores. Há sem dúvida alguma, uma expectativa muito grande de que o 
novo texto irá mudar consideravelmente a imagem do Poder Judiciário, por isso 
entendemos que deve haver prioridade na analise desta matéria, mas deve ser 
levado em consideração principalmente o fato de que o cidadão brasileiro será um 
dos maiores beneficiados nas mudanças previstas. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
moções: 1135/150/10, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de 
cumprimentos à direção do Patronato Santo Antonio, na pessoa do Padre Adelmo 
Maldaner, cumprimentando-lhes pelos 60 anos de existência desta entidade no 
município, que ao longo de sua história tem dado tanto orgulho a todos nós 
carazinhenses. É com imensa satisfação que saudamos o nosso Patronato Santo 
Antônio, uma entidade completa, que presta um belíssimo trabalho assistencial, 
proporcionando educação, alimentação, moradia, trabalho, amor, respeito, 
dignidade, esperança a tantas crianças que já passaram e ainda passam e 
passarão por este abençoado lugar. Nestes 60 anos, com certeza, são muitos os 
que têm a agradecer por ter encontrado no Patronato um lar, uma família, pois para 
tantos que por aí passaram e cresceram são inesquecíveis as recordações e 
lembranças dos amigos, professores, padres, irmãos e irmãs que os acompanharam 
na zelosa tarefa de os educar para o bem, desde quando aprenderam a ler e 
escrever até a oportunidade de aprender uma profissão na gráfica, na marcenaria, 
na horta, na lavoura. Recebam todos, nosso respeito, nossa admiração e nosso 
desejo de que este trabalho maravilhoso, que encanta e cativa a todos, possa 
continuar sendo realizado, pois é um trabalho que se traduz em resultados positivos. 
O simples fato de proporcionar educação e um lar a crianças carentes afasta 
destas, o perigo constante do vício, da prostituição, da marginalidade. Por tudo que 
representa para nossa comunidade, nossos sinceros cumprimentos por estes 60 
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Anos. Vereador Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador Gilnei Jarré; conforme 
acordo das bancadas não haverá intervalo regimental e passamos agora para a 
tribuna livre, conforme resolução 271 e 308 de 2010. Convido o Vereador Erlei 
Vieira para acompanhar o Senhor Sergio Ataídes Lauxen que irá tratar sobre o 
assunto da coleta seletiva de resíduos e a área rural, representando o sindicato rural 
de Carazinho; Senhor Sergio Ataídes Lauxen: em nome do sindicato rural de 
Carazinho eu quero saudar o presidente da mesa e nessa saudação saudar os 
demais vereadores, e o publico em geral aqui presente, nós estamos na semana do 
meio ambiente e como o meio ambiente é muito amplo, o debate, eu quero focar 
especialmente a questão dos resíduos sólidos, que popularmente nós chamamos de 
lixo, e eu peço licença para a partir de agora, até para agilizar e ser objetivo, vou me 
referir sempre em lixo quando tocar nesse assunto, queria relembrar que há dez 
anos atrás na virada do século a ONU, declarou em Nova York que o mundo tinha 
dois problemas, para o século XXI, a fome e o lixo, por ai então vocês podem ver a 
importância desse detalhe do lixo para nós resolvermos, o lixo especifico em 
Carazinho, um numero que eu quero passar para vocês, talvez muitos dos senhores 
não tenham conhecimento, mas hoje é coletado em Carazinho de 45 a 50 toneladas 
de lixo dia, vou repetir, por dia, então isto ai tem que ter uma destinação, a produção 
é em torno de oitocentas gramas a um quilo por pessoa do problema do lixo, para 
vocês verem o aumento em 1997 com nota fiscal aqui na época da Engepasa, a 
média de coleta diária era de 28 a 29 toneladas, 97 em 2002 passou para 33 
toneladas dia, e agora, 2009/2010, os últimos dados que eu tenho, 45/50 toneladas, 
então é um assunto muito importante para nós solucionarmos, para a população em 
geral, colocar o lixo na frente de casa, dali uns minutos o lixo simplesmente num 
passe de mágica, “plim-plim”, some, esta resolvido o problema para a residência, e 
ali esta começando o problema para o município, para a população, Carazinho é 
privilegiada num ponto, no aterro sanitário, nós temos em Carazinho um dos 
melhores aterros sanitários do interior do estado, e aqui um dado interessante, 
apenas 36% das cidades brasileiras possuem aterro sanitário, no Rio Grande do 
Sul, entre 500 municípios, mais ou menos 170 cidades apenas possuem aterro 
sanitário, o aterro sanitário de Carazinho foi construído corretamente pela distancia, 
evita que os catadores vão lá mexer,  o estudo do solo, é basicamente argila em 
torno de 80 a 90%, o lençol freático é fundo, cercado, então é um aterro muito bom, 
inaugurado em 1999, quando foi aberta a primeira célula, essa célula, só para situar 
para os senhores, seria uma bacia gigante, essa primeira que encerrou agora, o ano 
passado, media em torno de 100 metros de comprimento por 40 de largura, em 
torno de 08 a 10 metros de profundidade, levou 10 anos para ser preenchida, no 
aterro sanitário tem lugar para mais duas células, então, teoricamente, nós teríamos 
ainda, para vinte anos aterro sanitário, ai entra um problema, esta nossa célula, que 
encerrou o ano passado, ela foi mau cuidada, em 2000, no ultimo ano da 
administração do Aylton, que foi quem construiu, e nos primeiros dois anos da 
administração Iron Albuquerque, então depois encaminhou-se perfeitamente, mas o 
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seguinte, começou mal, ele continua dando problema para o futuro, esta célula, 
seguramente, poderia ter validade para mais uns três anos, eu acredito, se tivesse 
sido corretamente desde o inicio, e principalmente se a coleta seletiva tivesse uma 
seqüência mais firme desde a sua inauguração em 2003, eu costumo dizer que 
cuidar do lixo custa caro, e não cuidar, custa caríssimo, estou falando em dinheiro, 
não estou falando em dano ambiental, cuidar custa caro, não cuidar custa muito 
mais caro, somente essa célula que poderia ter sido usada mais três anos, os 
senhores avaliam o que estaria trazendo de economia no momento, a coleta 
seletiva é importantíssima, só que Carazinho atualmente tem um paradoxo, ela é 
seletiva na cidade, e separação no aterro, por quê? No Brasil, em 2007, apenas 327 
municípios tinham coleta seletiva, muitos dos senhores vão me dizer, não, Passo 
Fundo tem, varias cidades tem, coleta seletiva é uma coisa, separação de lixo, que 
é o que a esmagadora condição dos municípios possuem, a separação do lixo, todo 
lixo produzido no município passa pela esteira, e ali é tirado só o reciclável, e a 
coleta seletiva, é seletiva na casa, no transporte e na usina, então por isso em 
Carazinho nós estamos com esse paradoxo, então nós temos que verificar o que 
nós podemos fazer nesse ponto, eu trouxe um exemplo, aqui tem exatamente um 
quilo de material reciclável, e como nós estamos recolhendo em Carazinho em torno 
de 45 a 50 toneladas/dia, e eu acredito que hoje em torno de 15% desse lixo seria 
reciclável, então nós temos hoje, diariamente, quinze mil caixas dessa aqui sendo 
enterradas, vamos fazer só uma projeção, são quinze mil caixas aqui, que espaço 
iria ocupar? Isso aqui é volume, então ele vai ocupar ar dentro do aterro, dentro, 
debaixo do solo e vai diminuir a vida útil da célula, então por isso que é 
importantíssimo, é já o primeiro apelo que eu faço aos senhores, de incentivar, de 
reorientarem a questão da coleta seletiva de Carazinho, a coleta seletiva custa mais 
caro que a coleta normal, convencional, mas ela tem que ser feita para nós futuro, 
sai mais barato nós incentivarmos ela agora, do que mais adiante, eu sempre digo, 
que a coleta seletiva é uma questão de persistência, não vai ser a nossa geração 
que vai resolver o problema, o supermercado Economia distribuiu mais de 
quinhentas sacolas de pano, dessas aqui, eu fiz essa semana uma enquete com os 
gerentes, em cada loja deles, não mais que cinco ou dez pessoas levam a sacola 
para levarem suas compras embora, de mais de quinhentas que foram, então não é 
a nossa geração que vai salvar isso ai, nós precisamos desde a escola, fazer para a 
próxima geração, daqui quinze ou vinte anos, de tudo isso ai, volto a dizer, custa 
para o município, a coleta seletiva eu digo que tem que haver em primeiro lugar, 
uma comissão para organizar, para motivar as escolas, as pessoas, tem que ter 
uma integração casa/coleta/transporte e a reciclagem, onde uma dessas fases 
falhar, prejudica todo andamento do setor, e o s quatro Rs, que é muito interessante 
esta parte, que é: Reeducar, uma reeducação sobre os problemas que nós 
podemos evitar, eu cito como exemplo, a garrafinha longnet, de cerveja, que é o 
maior absurdo que existe, que é uma coisa hoje em dia totalmente, politicamente 
incorreta, ou seja, tu usar e botar fora, ela não tem utilidade nenhuma depois, a 
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embalagem de leite longa vida, produz telhas, muito mais baratas e a mesma 
resistência, sem amianto, vassouras, então nós temos que reeducar o nosso 
estudante, e nós mesmos na nossa residência, temos que Reduzir,  tem muito lugar 
utilizando o pano, nós estamos reduzindo o plástico, eu volto a frisar os quatro Rs, 
Reeducar, Reduzir, Reutilizar, o vidro, pode ser usado novamente para guardar N 
coisas, desde temperos, até a própria, a pessoa vai fazer novamente uma conserva 
de pepino, pode ser reutilizado, e por ultimo a reciclagem, especificamente do 
sindicato rural, o lixo no interior do município, a agricultura não é vilã do problema 
do lixo, o lixo esta na cidade, todos nós sabemos disso, tem o problema das sangas, 
e nos próximos meses vai haver a nova licitação para a coleta, eu queria pedir aos 
senhores então que incluíssem no mínimo uma vez por semana, o município, agora 
no interior, não é muito grande, para fazer essa coleta, as soluções do problema, 
não vou só colocar problemas, aqui, talvez a mais importante, eu peço um pouco 
mais de tempo, primeiro: o financeiro, eu falei a respeito, que custa caro, nós já 
temos a solução, que no IPTU esta colocada a taxa de lixo, já existe para o 
município, só que aqui tem um problema, ela entra tudo numa conta única, e o valor 
esta perfeitamente separado na conta, um exemplo, esse aqui, valor do IPTU, 
quatrocentos e um reais e dezessete, taxa de lixo duzentos e oitenta e sete com 
oitenta e sete, queria pedir para os Senhores Vereadores, um projeto de lei, uma 
orientação junto ao executivo, que na hora do pagamento, a taxa de lixo seja 
colocada numa conta, creditado separado, será muito mais fácil para a população, e 
para os senhores fiscalizar, já houve um problema anos atrás, de um vereador que 
queria fiscalizar essa parte mais dentro de um bolo único, é muito difícil, então essa 
seria uma providencia, porque o dinheiro esta ali, só pode ser utilizado nisso, 
segundo, criar um departamento especifico para a coleta de lixo, com funcionários 
da prefeitura, não pode mais ficar ao sabor político, o diretor do lixo de Carazinho, 
eu tenho conhecimento que nos últimos doze anos, por duas vezes um diretor do 
lixo que não sabia onde era o aterro, e um diretor de lixo que trabalhava em outro 
setor, porque eram cargos políticos, então precisa ter, talvez a pessoa que vai 
trabalhar no campo, seja cargo político, mas a orientação, o departamento, e a 
prefeitura tem engenheiros ambientais, tem biólogos, que podem fazer essa parte, 
então eu acho que essa criação subordinada a obras, subordinada ao 
desenvolvimento, não posso dizer, mas eu acho que teria que ocorrer isso ai, por 
ultimo, uma solicitação até prosaica, mas é o que eu vou pedir, os panfletos das 
lojas comerciais, eu não sei até onde a parte constitucional da coisa, mas como eu 
sei que tem municípios que proibiram a distribuição de panfletos nos pára-brisas dos 
carros, nas calçadas, 70% do lixo da varrição noturna de Carazinho é panfleto de 
firma, eu acho que nós poderíamos fazer uma ação que seja distribuído somente 
dentro da loja ou na própria casa, mas jamais na calçada, vocês vêem na época de 
natal nossa avenida ali, por volta das dez horas da manhã, meio dia é um fiasco, tal 
é o volume, então eu gostaria que houvesse um estudo nessa parte, mas eu 
acredito que seja possível, Sapiranga, Santa Cruz do Sul, tem essa lei que proíbe a 
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impressão da distribuição dos panfletos, nós precisamos de vontade política, para 
querer fazer as soluções, conhecimento técnico para como fazer, tem também em 
Carazinho, tem dentro da prefeitura, recursos humanos, poder fazer, todos nós 
temos, parte financeira,ter como fazer, aqui a questão da taxa de lixo, e tudo isso 
com uma finalidade, beneficiar a comunidade, eu queria agradecer novamente em 
nome do sindicato, em meu nome pessoal a atenção dos senhores, obrigado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; gostaria de ver se os colegas tem alguma 
pergunta para fazer para o Sergio, pois não Vereador Eugênio Grandó; Vereador 
Eugênio Grandó;  Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, 
senhores e senhoras presentes na casa, acho que tu vai sair com duas boas 
noticias hoje da casa, a primeira é que a questão dos panfletos em pára-brisas de 
veículos, já existe essa legislação no município, foi o primeiro projeto de lei que eu 
fiz, enquanto vereador, no começo o município notificou as empresas, cessaram um 
pouco a colocação desses panfletos em pára-brisas, como não tem uma 
fiscalização constante, a situação volta a acontecer, então por isso eu peço o apoio 
dos dez colegas, para nós fazermos uma indicação conjunta na próxima sessão 
pedindo que a legislação seja cumprida, a segunda, que eu concordo e acho mais 
do que necessário, é um diretor, um chefe de coleta de lixo e entulhos no município, 
nós, há pouco tempo atrás tivemos a questão de decreto de emergência do 
executivo municipal, pelo grande numero de entulhos, galhos, etc que estavam na 
cidade, naquela época, me recordo, tanto é que o prefeito fez um decreto de 
emergência, que era o problema numero um do município, e hoje nós iremos votar 
um projeto de lei que justamente cria o chefe da coleta de lixo e entulhos do 
município, então acho que esta bem, esta de parabéns o executivo municipal,  
acredito que vai botar uma pessoa de extrema competência e confiança, 
obviamente do executivo, só discordo que essa pessoa não pode ser político, acho 
que pode ser político e ser eficiente, sendo eficiente não tem problema nenhum que 
essa pessoa seja política, então acho que sai com duas boas noticias, esse cargo 
que foi reivindicado, acho que vai ser aprovado na noite de hoje, e a questão dos 
panfletos, já existe uma legislação o que falta na verdade é uma cobrança mais 
efetiva para que não se coloque os panfletos da forma que vem ocorrendo, 
obrigado;  Senhor Sergio Ataídes Lauxen: fico satisfeito, e agradeço;  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico em geral que nos assiste na noite 
de hoje eu queria aproveitar o conhecimento do Claudio, Sergio, Claudio é o irmão, 
queria aproveitar o conhecimento dele e relatar, eu estive na Alemanha, e não sei 
falar alemão, e precisei entrar num supermercado, eu não me lembro o que eu fui 
comprar lá, um barbeador, não sei o que, e é natural aqui no Brasil quando você sai 
do caixa você pegar a sacolinha de plástico, e lá eu fui pegar a sacolinha e quase 
me surraram, e eu não entendi o que eles queriam falar comigo, mas depois de 
tanto senha e contra senha eu descobri que para levar aquela sacolinha eu poderia 
levar, mas eu teria que pagar uma diferença por usar aquela sacolinha, então eu te 
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pergunto, se não era inteligente nós criar uma lei no município de Carazinho, 
obrigando as pessoas que não quiserem usar a sacola de pano, que pague por isso, 
isso é uma maneira de fazer se sentir no bolso, sentir a diferença no bolso de 
repente vem a conscientização, então eu aproveito a oportunidade de o senhor nos 
dizer o que o senhor acha dessa idéia, disso que aconteceu comigo na Alemanha? 
Senhor Sergio Ataídes Lauxen: até pela experiência que eu tenho de 
supermercado, a mentalidade do povo na hora de comprar, para ele já esta 
embutido no preço da mercadoria que ele esta comprando, isso é uma mentalidade 
nossa, aqui do brasileiro, já esta embutido, ele sabe que ali já tem impostos, etc., já 
esta o preço da sacola, eu tenho conhecimentos que em Rio e São Paulo, já tem 
lojas que estão implementando esta medida, um valor até um pouco irrisório, coisas 
de cinco centavos, oito centavos, dez centavos, mas eu acho que, principalmente. É 
uma medida educativa, eu acho que é valida; Vereador Leandro Adams; obrigado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino 
de Moura; Sergio, gostaria assim de dizer desde que eleito vereador fui, eu sempre 
tive assim um apreço, uma amizade muito grande por ti e pela tua competência no 
trabalho que tu sempre executou, eu adversário político teu eu sempre discorri essa 
vontade de que você permanecesse onde você estava pelo trabalho que você ora 
fazia, então o que eu quero dizer, que eu também concordo com o Vereador 
Eugênio Grandó, que a pessoa ela pode ser política, desde que ela se assessore 
bem com a parte administrativa, com a parte de conhecimento, e pelo que eu estou 
vendo, você representa o sindicato rural, para fazer algumas palestras, fazer 
algumas coisas, e eu acho que tu, então representando o sindicato rural, pode ser 
ocupado por quem por ventura venha fazer esse trabalho lá, pela experiência que tu 
tem, pelo conhecimento que tu tem, eu acho que isso vai ser um casamento quase 
perfeito, então eu entendo que o executivo tem que fazer isso, se não hoje, te 
buscar de volta para que tu venha a ser um cargo em comissão, te ocupar junto ao 
sindicato rural, que também é um ente que tem preocupação com a sociedade, com 
a situação do lixo, e ai te ocupar na parte de conhecimento, na parte de execução, 
então eu espero que o executivo pense nisso, eu espero que você também 
compreenda que daqui um pouco você pode ser solicitado a dar essa contribuição a 
mais que já tem dado pelo nosso Carazinho, então eu quero te dizer isso, o trabalho 
que tu executou sempre a frente do lixo, recolhimento, reciclagem, sempre foi bem 
feito, eu sempre gostei, tu é uma pessoa sincera, pura e com conhecimento, então 
eu gostaria só de dizer isso, eu acho que você é uma pessoa que tem que ser bem 
aproveitada, ou via sindicato rural, ou via município, sei lá, mas eu quero te dizer 
isso, que tu poderá ser muito ocupado, obrigado; Senhor Sergio Ataídes Lauxen: 
eu estarei a disposição dessa pessoa com todo gosto, por que é um assunto que 
me apaixona, muita gente acha engraçado eu gostar desse assunto de lixo, de 
resíduos sólidos, o nome técnico, mas estarei a disposição, então certamente, 
dessa pessoa para ajudar;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; nenhum vereador 
mais que queira se manifestar? Então agradecemos Sérgio, tua presença, tua 
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contribuição, referente aos resíduos sólidos, mas temos a certeza que a educação é 
de casa, isso a gente tem que fazer desde criança, aprender o que fazer com os 
resíduos, e também acho que o município pode fazer a parte dele que seria a parte 
de fiscalização, então as leis existem, só não são cumpridas, a gente espera que 
pelo menos essa parte seja cumprida, agradecemos e a casa fica a disposição para 
qualquer outra oportunidade. Convido o Vereador Paulino de Moura para 
acompanhar o senhor João Francisco da Silva Andrade, representante da 
Associação do Bairro São Pedro que nos solicitou para usar a tribuna, e que tem um 
assunto para nos passar, para ver o que nós possamos ajudá-lo enfim ,ajudar a 
comunidade, senhor João, o senhor tem tempo disponível para colocar suas 
preocupações; Senhor João Francisco da Silva Andrade; boa noite a todos, eu 
venho falar sobre os moradores de rua hoje, há muito tempo eu acompanho esses 
moradores de rua, onde que há dois anos os moradores de rua, sempre comendo 
no lixo, inclusive na frente da Câmara de Vereadores, no lixo, comendo, me chamou 
a atenção, comecei a acompanhar o seu Francisco Schneider, há um ano atrás eu 
procurei o Vereador Erlei Vieira, dá uma força, leva esse rapaz para a secretaria do 
bem estar social, lá do DEMBES, ele me disse que levou, expor o caso para a 
diretora lá do DEMBES, ele me falou que nada foi feito, ele esta ai inclusive, pode 
confirmar se fez ou não fez, faz um ano que eu venho procurando falar com a 
assistente social sobre o beneficio para o morador de rua, eu fui no INSS, no 
INAMPS, disseram, “não, ele tem direito, um salário mínimo, morador de rua”, eu 
digo, ele é morador de rua, não quer sair da rua, esta doente, eu vou umas quantas 
vezes no DEMBES,  procurar a assistente social e ela nunca esta, não me atende, 
eu volto, que nem o Erlei foi, disse que a mesma coisa, ele pode confirmar, eu não 
vim aqui para me gabar, não sou político, sou apenas um morador do bairro São 
Pedro, e a minha garagem às vezes vira albergue, teve um senhor que morou dois 
anos lá, um senhor que era churrasqueiro, o tal de gringo, agora não sei para onde 
é que ele foi, não sei se morreu, não sei que lado ele foi, só que agora faleceu o seu 
Francisco Schneider, a semana passada eu fui, fiquei indignado, um prato de 
comida, será que a prefeitura não pode dar um prato de comida? Um mendigo 
morrer de fome? Onde é que nos estamos? O que é isso? É Carazinho? O que é 
isso? Eu, o pouco que podia dar, sempre alcancei, um ano eu dei comida para ele, 
almoço sempre, ai ele passou mal na rodoviária, o rapaz que arruma moto serra 
chamou a ambulância da prefeitura, buscaram o seu Francisco, internaram, daí o 
pessoal do DEMBES foram lá em casa pegar o documento dele, eu dei o Xerox do 
registro, ai eu fiquei tranqüilo, agora caiu na pessoa certa, o DEMBES, prefeito 
sempre visitou os pobres, prometeu ajudar, o que é isso? Dali uns dias encontro o 
seu Francisco tremendo de fome, um amarelão, ninguém fez nada, voltou a comer 
no lixo, e eu não consegui falar até hoje com a secretária da ação social, para 
requerer a aposentadoria do seu Francisco Schneider, eles não me atendem, o 
Vereador Erlei Vieira há um ano atrás me falou que foi na secretaria, expor o caso 
do mendigo esse, seu Francisco, e nada foi feito, então eu peço que alguém faça 
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alguma coisa, eu estive, semana passada, aquela senhora lá, me atendeu, ela me 
disse, não, realmente mandei pegar os documentos, isso ano passado, inverno 
passado, só que ele não queria sair da rua, mas eu não estava questionando sair da 
rua, eu queria que a secretária da ação social encaminhasse o beneficio dele no 
INAMPS, e não foi feito, morreu e ninguém fez nada, ele vivia comendo na rua, no 
lixão, os senhores, muita gente viu, um senhor barbudo, sempre andava mexendo 
no lixo, e ninguém fez nada, os vereadores têm que arrumar algum lugar para esse 
povo, eles me disseram que morador de rua de outra cidade, eles dão a passagem 
e mandam, tudo bem, eu concordo, morador de rua de outra cidade vai procurar o 
seu prefeito, mas os nossos carazinhenses não né? É só isso que eu tenho, alguém 
faça alguma coisa, procurei o vereador, esqueci o nome, eu não sou político, 
Leandro, há um mês, digo: rapaz, dá uma força para esse rapaz, ninguém faz nada 
por ele, ai o Leandro correu atrás, fez a identidade dele, me chamou, a identidade 
do seu Francisco, mas eu não encontro mais ele, fui atrás, morreu o mês passado, 
morreu de fome, eu sempre estou alcançando o que eu posso, há dois anos sempre 
venho dando almoço para os mendigos, mas porque a prefeitura não pode dar um 
prato de comida para um mendigo? O que é isso? É só isso que eu quero, alguém 
que faça alguma coisa, obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; seu João, até 
para nós deixar claro algumas ações do município, nós não temos, nunca tivemos 
essa ação, não é apenas agora que o governo Aylton Magalhães esta deixando de 
dar esse auxilio, os outros governos também não tinham esse auxilio, o que a 
secretaria de assistência social pode disponibilizar seria uma sacola, uma comida 
para essas pessoas, fica a vontade seu João, isso até é uma obrigação da própria 
secretaria, a gente entende e temos a certeza que o senhor ta,bem tem os seus 
limites, as suas ações; Senhor João Francisco da Silva Andrade; estou saturado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; eu acho que a comunidade fica agradecida que 
se toda pessoa fizesse, um pouquinho, nós não teríamos mendigos, não teríamos 
pessoas jogadas nas ruas, mas com relação a essa queixa que o senhor esta nos 
deixando aqui, eu acredito que nós vereadores, a única coisa que podemos fazer 
mesmo é fazer o encaminhamento ao ministério publico, da sua denuncia, enfim 
para com que façam essa devida constatação de que foi feito ou não foi feito, mas 
também entendemos que não devemos fazer isso e dar a oportunidade à secretaria 
de assistência social, se houve um equivoco, houve uma falta de atendimento a 
essa pessoa que veio a falecer, com que não repita isso; Senhor João Francisco 
da Silva Andrade; é o que eu quero; Presidente Vereador Gilnei Jarré; que 
façam um programa que tem oportunidade de fazer um programa, que tenham 
oportunidade de buscar um recurso fora do município, se o município não contempla 
isso, pra que nós não tenhamos mais uma vez, mais um outro seu João aqui 
trazendo essa infelicidade; Senhor João Francisco da Silva Andrade; é, eu nunca 
acompanhava essas coisas, eu não ligava, o pessoal é competente, não vão deixar 
o rapaz morrer, internaram, pegaram o documento, do DEMBES, é mas ele é novo, 
não quer sair da rua, eu não estou questionando que ele não quer sair da rua, eu 
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sabia que ele não queria sair da rua, eu só estou questionando que a assistência 
social, eu precisava falar com a assistente social e ela não me atendeu, para ela 
encaminhar, é só a assistente social que encaminha o beneficio no INPS, para os 
moradores de rua, e ela me deixou a ver navios, como deixou o seu Erlei, seu Erlei 
há um ano e meio mais ou menos foi lá, pode confirmar; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré;  Vereador Leandro Adams, pediu a palavra, pode falar daí vereador, 
sem problema nenhum;  Senhor João Francisco da Silva Andrade;  obrigado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; permaneça um pouco seu João, de repente seja 
algum questionamento;  Vereador Leandro Adams; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, eu encontrei na rua o seu João, e ele me abordou exatamente do jeito 
que ele esta falando, aqui para nós, e eu notei que era uma pessoa séria, que 
existia uma preocupação com os moradores de rua, determinei ao meu gabinete, 
até quero agradecer de publico aqui a Adriana, que levou ele, fez a identidade dele, 
e ele queria essa ajuda, porque ele veio até a Câmara de Vereadores, seu João 
pediu para ele vir aqui, ele queria essa ajuda e depois ele foi até o SINE fazer a foto, 
e fazer o documento, então quer dizer, ele estava procurando ajuda, ele é uma 
pessoa doente, estava com dificuldade, mas eu peguei aqui o óbito dele, e aqui 
existe um documento oficial, onde o hospital se comunica com o brigadiano, pessoa 
que levou ele até o hospital, e aqui diz o seguinte: com sintomas de tosse seca, dor 
torácica, tuberculose, diz aqui também na certidão de óbito, causa da morte: parada 
respiratória, desnutrição, assinado doutor Luciano Geraldo Diehl, então realmente 
esse cidadão aqui morreu de fome, de pneumonia, tuberculose, então o que seu 
João esta dizendo, esta constatado em documentos, é oficial aqui, nós conseguimos 
fazer a identidade dele mas infelizmente não tivemos tempo, até procuramos ele, 
não é seu João? Não conseguimos encontrar, mas eu entendo, com todo respeito, 
não estou aqui para incriminar alguém, mas houve uma falha muito grande da 
assistência social, os documentos dizem isso, então eu entrei hoje também com um 
requerimento pedindo que o prefeito, disponibilize um abrigo para esses idosos, 
essa turma de rua, e eu acho que um carreteiro, um arroz com galinha, uma cama, 
não vai quebrar o município, e nós não temos tantas pessoas assim de rua, então 
eu pediria ao líder do governo de levar essa preocupação, isso é ruim para a nossa 
comunidade acontecer um fato como esse que aconteceu, e agradecer o seu João e 
dizer para o senhor que o senhor é motivo de orgulho para nós carazinhenses, 
normalmente as pessoas se vissem alguém caído perto da garagem ligaria para a 
policia, ou ligaria para retirar o individuo de lá, e o senhor abre a sua garagem; 
Senhor João Francisco da Silva Andrade; eu tiro meu carro e boto; Vereador 
Leandro Adams; bota a cama; Senhor João Francisco da Silva Andrade; o 
mendigo, o morador de rua, dois anos tirei meu carro, morou do lado de fora, e o 
morador de rua era um tal de gringo, andava por ai, era churrasqueiro no Salton 
antigamente, morou lá na minha garagem, só que depois eu fui trabalhar em outra 
cidade, daí ele acabou saindo, e não sei mais para onde ele foi, perdi; Vereador 
Leandro Adams: então senhor presidente, eu acho que seja o ultimo caso na 
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nossa cidade, que essa preocupação do seu João seja levada a serio pelo 
executivo, e não é nada assim impossível de ser feito, coisa que não vai quebrar o 
município, que vai ser possível, obrigado Senhor Presidente; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; Vereador De Loreno, pois não; Vereador Estevão De Loreno; 
parabenizo seu João pela atitude, e tenho certeza que se nós procurar o secretário 
Camachinho, ele é uma pessoa que sempre atende todo mundo bem, podemos 
marcar uma audiência com ele, com o prefeito, e levar essa idéia de criar um 
albergue, até existia na Princesa um lugar lá que foi um albergue, antigamente, 
reestrutura isso, procurar algum programa que possa ser, porque não são muitas 
pessoas e tenho certeza que todo mundo ajuda um pouco, eu particularmente 
sempre que eu posso eu faço isso, e sou parceiro disso, para nós ir atrás que deve 
ser no máximo umas dez pessoas que andam por ai, pelo menos para eles 
dormirem e ter uma refeição de noite, eu tenho certeza que se nós formos atrás eles 
vão ser parceiros nosso dessa atitude, me coloco a disposição para ir até ele, ir até 
o secretário Camachinho, assistente social, tentar fazer um pouquinho que eu tenho 
certeza que a gente vai conseguir; Senhor João Francisco da Silva Andrade; com 
certeza, vamos construir, eu ajudo a construir, estarei junto; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; agradecemos seu  João,  convido a Vereadora Sandra Citolin para me 
auxiliar na mesa Vereadora Sandra Citolin, passamos agora para apreciação e 
votação dos requerimentos e moções; Vereador Leandro Adams; questão de 
ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador 
Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; gostaria de solicitar a votação dos 
requerimentos e moções, botar em votação em bloco; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão o pedido verbal do  Vereador Leandro Adams para 
colocar os requerimentos e moções em  votação em bloco,  não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovado pelos presentes, convido a 
Senhora Secretária para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos e 
moções;  Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 03 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; nº 06 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: nº 01 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT, subscrita pelos Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB e Vereador Eugênio Grandó – PTB;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão os requerimentos e moções, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação os requerimentos e moções, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, vamos solicitar ao plenário uns minutinhos, um intervalo para ver o que 
aconteceu com nosso colega que diz que não passou bem, até porque nós iremos 
votar alguns projetos, então um intervalinho de cinco minutos por gentileza; 
(intervalo); agradecemos a Vereadora Sandra Citolin por nos auxiliar na mesa, e 
convido o senhor Secretário Vereador Elbio Esteve para fazer a leitura do numero e 
autor do projeto;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 077 de 02 de 
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junho de 2010. Altera a organização administrativa básica do município.  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer 
da Comissão de Justiça e Finanças; Secretário Vereador Elbio Esteve; Parecer 
projeto de lei nº 077/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: Altera a organização 
administrativa básica do município. Relatório: o executivo municipal propõe projeto 
de lei que Altera a organização administrativa básica do município. Voto: o presente 
projeto de lei é viável e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e 
financeiros.  Vereador  Elbio  Esteve – relator e  membro,  Vereador Eugênio 
Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia – secretario, assinam o parecer; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que proceda a leitura do 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; Parecer projeto de lei nº 077/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: 
Altera a organização administrativa básica do município. Relatório: o executivo 
municipal propõe projeto de lei que Altera a organização administrativa básica do 
município. Voto: o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. 
Vereador Erlei Vieira – relator e membro, Vereadora Sandra Citolin – presidente e 
Vereador Rudinei Brombilla – secretário, assinam o parecer; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
que concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado 
por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, solícito o ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto nº 037 com 
respectivo numero e autor;  Secretário Vereador Elbio Esteve; projeto de lei nº 
037/2010. Autor: mesa diretora. Ementa: altera o § 3º do art. 2º da lei municipal 
6.754/2008. Artigo 1º - o § 3º do artigo 2º da lei municipal 6.754/2008 passa a 
vigorar com a seguinte redação:  art. 4º - o numero máximo de entidades 
beneficiadas será de até dez. art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Assinam os Vereadores Gilnei Jarré – presidente, Vereadora Sandra 
Citolin – 1ª vice presidente, Vereador Leandro Adams – 2º vice presidente, Vereador 
Elbio Esteve – 1º secretário e Vereador Erlei Vieira – 2º secretário; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer 
da Comissão de Justiça e Finanças referente à emenda; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; emenda modificativa. Autor: Comissão de Justiça e Finanças. Projeto de lei 
nº 037/2010.  Autor: mesa diretora. Ementa: altera o § 3º do art. 2º da lei municipal 
6.754/2008. Relatório: a Comissão de Justiça e Finanças propõe emenda ao Projeto 
de lei nº 037/2010 de autoria da mesa diretora que altera o § 3º do art. 2º da lei 
municipal 6.754/2008. Voto: a presente emenda modificativa é viável conforme 
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parecer do instituto solo e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Assinam Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio 
Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia – secretário.  Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças 
referente à emenda, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, solicito ao  Senhor Secretário que proceda a 
leitura da emenda;  Secretário Vereador Elbio Esteve;  emenda modificativa: art. 
1º - fica alterada a redação do art. 1º da lei nº 037/2010 que passara a viger com a 
seguinte redação: art. 1º - o § 3º do art. 2º da lei municipal 6.754/2008 passa a 
vigorar com a seguinte redação: art. 2º parágrafo 3º o numero máximo de entidades 
beneficiadas será de até dez. assinam Vereador Eugênio Grandó, Vereador Felipe 
Sálvia e Vereador Elbio Esteve; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão a emenda com o parecer já aprovado, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço ao  Senhor Secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao 
projeto; Secretário Vereador Elbio Esteve; Ementa: altera o § 3º do art. 2º da lei 
municipal 6.754/2008. Relatório: a mesa diretora propõe Projeto de lei que altera o § 
3º do art. 2º da lei municipal 6.754/2008. Voto: o presente projeto de lei, com 
emenda modificativa é viável, conforme pareceres do instituto solo e do jurídico da 
casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Vereador 
Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador 
Felipe Sálvia – secretario, assinam o parecer; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço 
ao Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 037/2010.  
Autor: mesa diretora. Ementa: altera o § 3º do art. 2º da lei municipal 6.754/2008. 
Relatório: a mesa diretora propõe Projeto de lei que altera o § 3º do art. 2º da lei 
municipal 6.754/2008. Voto: o presente projeto de lei, com emenda modificativa esta 
apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador Erlei Vieira – relator e membro, 
Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Rudinei Brombilla – secretário, 
assinam o parecer;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o 
projeto com emenda e pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, gostaria Senhores Vereadores de convocá-los, ou 
convidá-los para uma reunião às onze horas, segunda-feira que vem, dia quatorze 
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para nós tratarmos juntamente com as entidades, enfim, com os órgãos de 
segurança publica, para nós tratarmos do assunto de segurança publica de nosso 
município, Vereador Felipe Sálvia fez um requerimento muito preocupante em 
relação ao que vem acontecendo em nosso município, então acreditamos que nós 
temos que tomar uma decisão juntamente com as entidades, juntamente com a 
nossa comunidade, então, vocês serão comunicados oficialmente, mas eu quero 
antecipar, dia quatorze às onze horas da manhã aqui na Câmara de Vereadores, 
também gostaria de fazer um apelo ao executivo municipal para que cumprissem 
com o prometido que hoje já não foi cumprido, o pagamento das pessoas que foram 
demitidas do CMPP, hoje tivemos pessoas que passaram a tarde inteira no banco, 
das duas passou para as quatro, das quatro passou para as cinco e eram seis horas 
da tarde e nenhuma pessoa ainda teria recebido a promessa que foi feita pelo 
executivo, então gostaríamos que o executivo cumprisse, são pessoas que tem 
suas dividas, e já que não vão receber toda sua indenização, mas com que pelo 
menos recebam urgentemente esses valores, também, antes de encerrar, eu 
gostaria que os vereadores, e a população presente, todos recebessem em função 
da semana do meio ambiente, que cada um levasse uma muda disponibilizada pela 
Câmara de Vereadores, que possa, cada um fazer um pouquinho pelo nosso meio 
ambiente, que cada um plante, seja onde for, na sua casa, numa praça, enfim, que 
possamos dar a nossa contribuição ao meio ambiente, então solicito que todos 
recebam uma muda, e plantem,  nada mais havendo a tratar, sob a proteção de 
Deus, declaro encerrada a presente reunião, convoco os Senhores Vereadores para 
a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 14 de junho às 18 horas e 45 
minutos.  
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